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Wniosek do Międzynarodowego Trybunału Karnego 
o uznanie odpowiedzialności dostojników Watykanu  

za gwałty i przemoc seksualną jako zbrodnię przeciw ludzkości 
 

ROZPOWSZECHNIONA I SYSTEMATYCZNA PRZEMOC 

SEKSUALNA 
 

W ostatnich latach nieustanne doniesienia o 
wszechobecnych poważnych aktach przemocy seksualnej 
przeciw dzieciom i bezbronnym dorosłym, dokonywanych 
przez księży i inne osoby związane z kościołem katolickim 
w różnych częściach świata wykazały, że jest to kryzys, 
który nie ogranicza się do izolowanych i przypadkowych 
aktów seksualnych popełnianych przez pozbawionych 
skrupułów księży, lecz że ma on charakter 
rozpowszechniony i systematyczny. W następstwie skandali 
w Kanadzie, Irlandii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych i 
w innych krajaach, specjaliści i osoby prowadzące śledztwa, 
które badały kwestię przemocy seksualnej ze strony 
członków kleru, wskazywały na wytyczne i praktyki 
Watykanu i na dostojników kościoła katolickiego, którzy 
umożliwiali kontynuację napaści seksualnych. Te same 
praktyki i wytyczne stwierdzono praktycznie wszędzie, gdzie 
przemoc seksualna została udokumentowana, to jest m.in. 
w Australii, Austrii, Belgii, Francji, Niemczech, Włoszech, 
Holandii i Meksyku. Niektórzy obserwatorzy ocenili, że 
liczba ofiar przemocy seksualnej ze strony księży i kleru w 
ciągu ubiegłych trzech dziesięcioleci zbliża się do 100 
tysięcy i zapewne okaże się o wiele wyższa, gdy więcej 
poszkodowanych ujawni się, a władze świeckie rozpoczną 
dochodzenia w Ameryce Łacińskiej, Afryce i Azji.  
 
Fakt, że Watykan od dawna uprawia politykę traktowania 
przemocy seksualnej przez księży w sposób, który 
zapewnia, że przemoc będzie kontynuowana, jest szokujący 
i głęboko alarmujący, równie jak skala i powaga tych 
przestępstw. Wysoko postawieni dostojnicy Watykanu, w 
tym Papież Benedykt XVI, byli poinformowani, a w 
niektórych przypadkach świadomie lekceważyli  informacje, 
o tym, że ich podwładni popełniali lub mieli zamiar 
popełnić takie zbrodnie oraz nadal umożliwiali, a często 
ułatwiali, dostęp agresywnych księży do dzieci i 
bezbronnych dorosłych bez ostrzeżenia dla potencjalnych 
ofiar. Raz po raz urzędnicy kościoła przedkładali 
zachowanie tajemnicy nad bezpieczeństwo oraz zdrowie 
fizyczne i psychiczne dzieci i bezbronnych dorosłych. 

Jednak nie ograniczali się oni do zachowania milczenia, lecz 
nie czynili nic, aby ukrócić zło. Istnieją udokumentowane 
przypadki wskazujące, że urzędnicy kościoła utrudniali 
pracę wymiaru sprawiedliwości niszcząc dowody będące w 
posiadaniu systemów prawnych różnych krajów oraz 
systematycznie prowadzili „roszadę księży” to znaczy 
przenoszenie znanych przestępców do miejscowości, w 
których mogli oni nadal mieć dostęp do dzieci lub 
bezbronnych dorosłych, i o których urzędnicy ci wiedzieli, 
że nadal popełniali oni akty gwałtu i innych form przemocy 
seksualnej. 
 

WNIESIENIE SPRAWY DO MTK 
 

Nowojorski Ośrodek Praw Konstytucyjnych reprezentuje 
Sieć Osób Pokrzywdzonych Wykorzystywaniem 
Seksualnym Przez Księży (Center for Constitutional Rights, 
CCR) i ubiega się o uznanie przez międzynarodowy wymiar 
sprawiedliwości indywidualnej odpowiedzialności za te 
zbrodnie. Gwałty i inne formy przemocy seksualnej 
popełniane powszechnie  i w systematyczny sposób, 
wielokrotnie i rutynowo, przeciw dzieciom i bezbronnym 
dorosłym, stanowią zbrodnie przeciw ludzkości. Prawo 
międzynarodowe uznaje, że gwałty i przemoc seksualna 
może również stanowić formę tortury. 
 
Sieć pokrzywdzonych jest organizacją pożytku publicznego, 
założoną 20 lat temu przez małą grupę pokrzywdzonych, 
którzy zmagają się ze skutkami gwałtów i aktów przemocy 
seksualnej popełnionych przez księży. Dziś sieć liczy ponad 
10 tys. członków w samych Stanach Zjednoczonych, a 
ponadto ma swe oddziały w Australii, Austrii, Belgii, 
Kanadzie, Anglii, Francji, Niemczech, Meksyku i Holandii. 
Sieci przewodzą i uczestniczą w niej pokrzywdzeni, nie jest 
zaś ona związana z żadną ideą polityczną, z żadną inną 
grupą ani stowarzyszeniem, ani też nie jest ona zasadniczo 
nastawiona przeciwko religii ani przeciwna kościołowi 
katolickiemu czy jakiemukolwiek wyznaniu religijnemu. W 
rzeczy samej, wielu członków SNAP to praktykujący 
katolicy, których jedynym pragnieniem, podobnie jak 
SNAPu, jest ochrona dzieci i narażonych dorosłych, 
położenie kresu przemocy seksualnej i zaoszczędzenie 
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innym poważnych krzywd, jakich sami doznali oraz 
wielkiego ryzyka, przed którym stoi dzisiaj nadal wielu 
katolików ze względu na nieustającą przemoc seksualną i 
współudział w niej przedstawicieli administracji kościelnej. 
 
13 września 2011 CCR w imieniu SNAP i pięciu 
indywidualnych powodów, wniósł szczegółową skargę do 
prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego (ITK) 
z żądaniem wszczęcia śledztwa i postawienia w stan 
oskarżenia dostojników watykańskich jako 
odpowiedzialnych za czyny uznawane za przestępcze na 
podstawie pojęcia odpowiedzialności zwierzchnika oraz za 
ich indywidualne role w udzielaniu pomocy w popełnianiu 
tych przestępstw, zgodnie z przepisami Statutu Rzymskiego 
MTK. Cel, który temu przyświeca, to zapewnienie, aby 
odpowiedzialność poniosły konkretne osoby i aby dzięki 
temu położyć kres czynom przestępczym o charakterze 
ciągłym i odstraszyć od nich w przyszłości, ujawniając 
popełnianie przestępstw seksualnych przez kler i ukrywanie 
ich przez kościół katolicki oraz pociągnięcie do 
odpowiedzialności tych, którzy je popełniali, ignorowali, 
ukrywali lub udzielali pomocy w ich popełnianiu.  

Powodowie i poszkodowani: Poniższe dwa życiorysy 
poszkodowanych powodów, załączone do niniejszego 
wniosku do MTK, są reprezentatywne dla globalnego 
zakresu tego kryzysu.  
 

 Pierwszą powódką jest 21 letnia kobieta ze stanu 
Minnesota w USA. Począwszy od 2004 roku, w wieku 
od lat 14 do 15, była wielokrotnie gwałcona przez 
wizytującego księdza z Indii. Była jedną z trzech 
dziewcząt, które zgłosiły akty seksualne dokonywane 
przez księdza. Wysoko postawieni urzędnicy diecezji 
wiedzieli o tych oskarżeniach i po tym, gdy psycholog 
szkolny zgłosił sprawę poszkodowanych władzom, 
usiłowali zwrócić na nie uwagę watykańskiej 
Kongregacji Doktryny Wiary (KDW). W następstwie 
dochodzenia wszczętego przez lokalną policję, 
prokurator okręgowy wydał nakaz aresztowania oraz 
tzw. czerwony list gończy Interpolu z żądaniem 
ekstradycji księdza, ponieważ w międzyczasie powrócił 
on do Indii. Watykan nie udzielił współpracy nawet 
gdy do Kongregacji Doktryny Wiary wniesiona została 
interpelacja osobista. Po dziś dzień uważa się, że ten 
ksiądz przebywa w Indiach i nadal nadzoruje ok. 40 
szkół katolickich w diecezji Ootacamund.  
 

 Inny powód, to 44 letni mężczyzna pochodzący z 
Demokratycznej Republiki Kongo, obecnie 
zamieszkały w stanie Missouri w USA. Ksiądz belgijski 
wielokrotnie gwałcił go, gdy był on w wieku od 12 do 
16 lat i uczęszczał do seminarium w DRK, gdzie znał 
innych chłopców, również seksualnie napastowanych 
przez księdza. Poszkodowany zaalarmował 
urzędników diecezji w Belgii o tym przypadku i o 
innych, o których wiedział. Później ksiądz został 
odesłany do Belgii, gdzie podobno znów dokonywał 
aktów molestowania, chociaż diecezja nigdy nie 
zgłosiła tego do Komisji Śledczej, która pomagała 
poszkodowanemu w tym przypadku. Ksiądz również 
poprzednio dokonywał takich czynów w Belgii - zanim 
został wysłany do DRK. Obecnie ksiądz przebywa w 
Rwandzie, gdzie pracuje z sierotami w założonej przez 
siebie organizacji pożytku publicznego. 

 

Powodowie w tej sprawie podjęli odważny krok wniesienia 
tych zbrodni pod rozwagę MTK, aby ochronić inne dzieci i 
bezbronnych dorosłych przed  przemocą seksualną, jakiej 
oni doznali. Przypadki te nie są odosobnione. Jak 
stwierdziliśmy w naszym piśmie, stanowią one część 
rozpowszechnionego na całym świecie i systematycznego 
trybu postępowania i praktyki.  

Osoby wymienione z nazwiska: We wniosku wskazano 
następujące osoby jako ponoszące największą 
odpowiedzialność za system przemocy seksualnej w 
kościele:  

1) Papież Benedykt XVI, zarówno w charakterze papieża 
(od roku 2005 do chwili obecnej), jak też jako były kardynał 
Józef Ratzinger, w latach 1981- 2005 prefekt Kongregacji 
Doktryny Wiary, urzędu, do którego zadań należy nadzór 
nad rozpatrywaniem zarzutów przemocy seksualnej przez 
księży.  

2) Kardynał Angelo Sodano, dziekan Kolegium 
Kardynalskiego, który zastąpił Ratzingera po jego wyborze 
na papieża; uprzednio (1990 – 2006) pełnił funkcję 
watykańskiego sekretarza stanu. 

3) Kardynał Tarcisio Bertone, następca Sodano na 
stanowisku watykańskiego sekretarza stanu (od 2006 r.), 
który również (od 2007 r.) pełnił funkcję szambelana 
papieskiego. Na poprzednim stanowisku był on 
sekretarzem KDW i podwładnym Józefa Ratzingera  



      
 

 

    666 Broadway,  7th Floor,  New York,  NY 10012    212-614-6464    www.ccrjustice.org 3 of 3 

4) Kardynał William Levada, jako prefekt KDW (od 2005 
r.), poprzednio arcybiskup Portland w stanie Oregon (1986 
– 1995), arcybiskup San Francisco (1995 -2005) i na innych 
oficjalnych stanowiskach w KDW (przez pewien okres jako 
podwładny Ratzingera).  

 

SĄD WŁAŚCIWY: MIĘDZYNARODOWY TRYBUNAŁ KARNY 
 
MTK jest pierwszą stałą instytucją międzynarodową, która 
jest władna ścigać osoby odpowiedzialne za 
najpoważniejsze zbrodnie o zasięgu międzynarodowym. Sąd 
powstał oficjalnie 1 lipca 2002 roku, gdy Statut Rzymski, 
traktat, na mocy którego sąd został utworzony, nabrał mocy 
prawnej. Siedziba sądu znajduje się w Hadze, w Holandii; 
sąd jest ciałem niezależnym, a nie zaś częścią Organizacji 
Narodów Zjednoczonych. Sąd składa się z 18 obieralnych 
sędziów i obieralnego prokuratora, który prowadzi śledztwa 
i występuje przed sądem. Obecnym ( i pierwszym) 
prokuratorem jest Luis Moreno Ocampo (z Argentyny), 
jego kadencja upływa w czerwcu 2012 r. Sędziowie i 
prokurator są wybierani przez państwa, które ratyfikowały 
traktat i które stanowią Zgromadzenie Państw 
Członkowskich, będące ciałem zarządzającym, 
nadzorującym i ustawodawczym wobec MTK. 
 
MTK został stworzony w znacznej mierze po to, aby 
zapewnić możliwość prawnego zadośćuczynienia tam, gdzie 
popełnione czyny przestępcze stanowią zbrodnie przeciw 
prawu międzynarodowemu, w tym zbrodnie przeciw 
ludzkości. ICC jest sądem właściwym w przedstawionej 
sytuacji oraz stanowi właściwe forum dochodzenia i 
ścigania tych przestępstw, biorąc pod uwagę ich skalę, 

zakres i globalny zasięg systemu przemocy seksualnej w 
ramach kościoła katolickiego, a także charakter, głębię i 
powagę szkód fizycznych i psychicznych będących skutkiem 
tych zbrodni, zwłaszcza gdy są popełniane przez osoby 
obdarzone autorytetem religijnym.  

MTK oferuje poszkodowanym wyjątkowy i nowatorski 
proces uczestnictwa ofiar, który jest tak skonstruowany, aby 
zapewnić im dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Ponadto 
w sądzie istnieje zespół poszkodowanych i świadków, który 
udziela porad i innej pomocy, w dodatku do środków 
ochronnych i zapewniających bezpieczeństwo. Zespół musi 
zatrudniać osoby posiadające fachową wiedzę na temat 
urazów związanych ze zbrodniami przemocy seksualnej. 

 

ZAPEWNIENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I DOSTĘPU DO 

WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI  
 

SNAP będzie nadal zachęcać poszkodowanych, świadków i 
tych, którzy chcą ujawnić to, co wiedzą na temat 
przestępstw seksualnych kleru i ich ukrywania, aby zgłaszali 
się do lokalnych organów ścigania i kontaktowali się ze 
SNAP, aby udzielone przez nich informacje mogły 
dopomóc w pociągnięciu do odpowiedzialności 
funkcjonariuszy kościoła za życia które zniszczyli, 
popełniając, ignorując lub ukrywając przestępstwa seksualne 
przeciw dzieciom  
 
Prokurator MTK może i powinien wszcząć wstępne 
dochodzenie w sprawie tych przestępstw oraz ubiegać się o 
upoważnienie do przeprowadzenia śledztwa w pełnej skali. 

 

Co możesz zrobić: 
 
Zapewnić, aby winni przemocy seksualnej i istnienia systemu ich ukrywania w kościele katolickim ponieśli 
odpowiedzialność. W szczególności możesz: 
 
1. Zapisać się do SNAP jako poszkodowany, osoba wspierająca lub informator: http://www.snapnetwork.org/ 
 
2. Jednym z najskuteczniejszych sposobów działania jest uświadamianie – powiedz swoim znajomym, ogłoś na forum 
internetowym lub na Facebooku. Hierarchowie kościoła katolickiego muszą ponieść odpowiedzialność za swoje czyny! 
 
3. Wejdź na stronę Tweet ICC@IntlCrimCourt i zażądaj, aby prokurator wszczął wstępne dochodzenie w sprawie tych 
przestępstw oraz ubiegał się o upoważnienie do przeprowadzenia śledztwa w pełnej skali. 

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat skargi wniesionej przez OPK i SNAP przeciw hierarchom kościoła 
katolickiego, odwiedź http://www.ccrjustice.org/iccvaticanprosecution 
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